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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Continuar a reforçar os trabalhos de promoção da amamentação 

 

Os efeitos e a importância da amamentação para a saúde das mães e dos bebés 

já estão comprovados por estudos científicos e são consensuais na sociedade. Nos 

últimos anos, com a forte promoção, por parte do Governo e associações civis, a taxa 

de amamentação tem-se mantido num nível mais elevado, mais de 90%; o número de 

salas de amamentação tem aumentado, pois foram criadas, em diversas zonas, mais 

de 200 salas; e os Serviços de Saúde também elaboraram as Orientações sobre o 

equipamento e a gestão das salas de amamentação. Estes resultados merecem o 

nosso reconhecimento. Contudo, há ainda margem para o aumento contínuo da taxa 

de amamentação, uma vez que a taxa de bebés entre os zero e os seis meses, 

amamentados regularmente, foi de apenas 18,15% (2020), enquanto no Interior da 

China, Hong Kong e região de Taiwan foi de, respectivamente, 29,2% (2019), 22,2% 

(2020) e 37,9% (2020), sendo a de Macau a mais baixa entre os quatro locais dos 

Dois Lados do Estreito.  

Segundo a Estratégia mundial para a alimentação de bebés e crianças, a 

Organização Mundial de Saúde recomenda que os bebés sejam alimentados 

exclusivamente de leite materno durante os primeiros seis meses de vida, com vista 

ao seu melhor crescimento, desenvolvimento e saúde. Nas Linhas Gerais do 

Desenvolvimento das Crianças da China (2021-2030), o nosso País define como meta 
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uma taxa superior a 50% para a amamentação regular dos bebés entre os zero e os 

seis meses. No entanto, existem vários factores que acabam por determinar a opção 

sobre a amamentação das mães de recém-nascidos, segundo os inquéritos e 

investigações que realizei e as opiniões dos residentes, além dos factores físicos e 

psicológicos, muitas mulheres deparam-se com limitações, no trabalho e na vida 

social, que também afectam a sua vontade de amamentar. Por exemplo, segundo 

muitas mães que amamentam, quando regressaram ao trabalho após a licença de 

maternidade, as empresas não disponibilizam medidas nem espaços para facilitar a 

amamentação e a recolha de leite materno, e continuam a existir na sociedade e nos 

locais de trabalho olhares estranhos em relação à amamentação, assim, algumas 

mães só podem amamentar os bebés ou recolher o leite materno nas casas de banho. 

Estas situações merecem a atenção do Governo.  

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Para criar um ambiente amigo da amamentação nos locais de trabalho e para 

que a sociedade tenha conhecimentos correctos sobre a amamentação, quais são os 

trabalhos de divulgação para os destinatários de diferentes sexos, idades, profissões 

e classes socias que o Governo vai realizar? 

2. A fim de aumentar continuamente a taxa de amamentação, o Governo deve 

estudar a introdução de normas favoráveis à família, como o regime de horas de 

amamentação e a disponibilização de um abono, entre outras medidas favoráveis. Já 

fez isso? 

3. Para proporcionar um ambiente mais conveniente e seguro para a 
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amamentação, o Governo deve transformar as Orientações sobre o equipamento e a 

gestão das salas de amamentação em regime jurídico, e tomar como referência as 

leis de Hong Kong, segundo as quais as mulheres não são discriminadas nem 

perturbadas devido à amamentação. Vai fazê-lo? 

 

5 de Agosto de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM 

Wong Kit Cheng 


